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Zasady bezpieczeństwa

UWAGA W czasie użytkowania urządzeń elektrycznych powinno zachować się podstawowe zasady bepieczeństwa. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia.

1. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie pracy urządzenia i kiedy urządzenie pozostaje
bez nadzoru.
2. Nie należy używać grzejnika jeśli doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego, urządzenie nie
działa poprawnie lub zostało przewrócone bądź uszkodzone. Należy niezwłocznie oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia i naprawy.
3. Nie należy podejmować się żadnych działań naprawczych samodzielnie, ponieważ mogą one
spowodować utratę gwarancji.
4. Nie należy umieszczać urządzenia na miękkim podłożu lub gdzie może dojść do jego zablokowania. Należy upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie złożone i solidnie zamieszczone na podstawie. Grzejnik został zaprojektowany z przeznaczeniem użycia na tarasach, w ogródkach restauracyjnych oraz wydzielonych miejscach do palenia. Urządzenie posiada certyfikat poświadczający o odporności na warunki atmosferyczne na poziomie IP55. Urządzenie jest wodoodporne, jednakże by zapewnić długą żywotność urządzenia zaleca się nie eksponowanie go na obfite opady
deszczu, a w okresie nie korzystania z urządzenia zaleca się założenie na niego pokrowca, który
znajduje się w zestawie.
5. Nie należy umieszczać przewodu zasilającego pod linoleum, chodnikiem lub dywanem bądź wykładziną.
6. Nie należy układać przewodu zasilającego w wysokiej trawie, miejscach gdzie używana jest kosiarka ani żadnych innych gdzie może zostać przerwany.
7. POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO umieszczać żadnych elementów, które będą stykać się
z elementem grzewczym urządzenia, na urządzeniu. Położenie np. ręcznika w pobliżu elementu
grzewczego może spowodować uszkodzenie urządzenia, spięcie elektryczne lub pożar.
Nie używaj grzejnika do suszenia prania. W wypadku jeśli element grzewczy nie żaży się na czerwono, nie jest to równoznaczne z jego nie działaniem. W takiej sytuacji upewnij się, że włącznik
jest w pozycji OFF. Zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia odłącz je od zasilania.
8. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed rozpoczęciem mycia.
9. NIE WOLNO UŻYWAĆ urządzenia w miejscu przechowywania paliwa, farby, rozpuszczalniki i innych łatwopalnych cieczy. By nie doszło do przegrzania pomieszczenia NIE WOLNO zakrywać
urządzenia.
10. Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania kiedy nie jest używane. Nigdy nie odłączaj urządzenia chwytając kabel zasilający, zawsze wyłączaj poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka.
11. NIE WOLNO nakierowywać urządzenia na materiały tekstylne tj. zasłony, meble i inne elementy,
które mogą zapalić się.
12. Zaleca się stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w miejscach gdzie przebywają dzieci
i zwierzęta.
13. Nigdy nie umieszczaj urządzenia, w którym występuje ryzyko, że wpadnie do basenu lub innego
zbiornika z wodą. Nigdy nie używaj w łazience. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod
gniazdem zasilania.
14. Nie używaj grzejnika z programatorem, timerem lub jakimkolwiek innym urządzeniem do jego automatycznego uruchamiania.
15. Podczas pracy urządzenia przewód zasilający powinien być całkowicie rozwinięty.
16. Przednia kratka ma na celu zabezpieczenie elementu grzewczego. Nie można używać grzejnika
z niezainstalowaną kratką chroniącą elemet grzewczy. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia, osoby z upośedzoną sprawnością sensoryczną po uprzednim poinstruowaniu o zasadach używania grzejnika. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Ponadto dzieci
nie mogą być odpowiedzialne za czyszczenie i konserwację urządzenia.
17. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien niezwłocznie zostać wymieniowny przez autoryzowany serwis lub osobę posiadającą uprawnienia do jego wymiany.
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Przed użyciem
Grzejnik Warmwatcher został stworzony w celu ogrzewania powierzchni zewnętrznych
z wykorzystaniem technologii włókien węglowych zarówno przez indywidualnych
jak i komercyjnych klientów. Urządzenie może zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby wyżej określone potrzeby, zgodnie z zásadami określonymi w tej instrukcji.
Proszę uważnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa użytkowania Warmwatcher przed
użyciem. Nigdy nie zakrywać urządzenia podczas jego używania i upewnić się, że materiały
łatwopalne (ubrania, zasłony) nie stykają się z elementem grzejnym urządzenia.
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1. Jeśli występują nieprawidłowości w działaniu urządzenia, przeczytaj uważnie instrukcję
obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem sekcji poświęconej rozwiązywaniu problemów.
2. Jeśli nie jest możliwe rozpoznanie przyczyny awarii urządzenia skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem — patrz karta gwarancyjna.

Grzejnik jest umieszczony
na nieodpowiednim podłożu

Doszło do uszkodzenia lampy

Aktywny czujnik „Tip over”

Aktywna funkcja zabezpieczenia
przed przegrzaniem

Urządzenie jest wyłączone

Ostrzeżenie
Problem techniczny

Uszkodzenie czujnika PIR

Tryb pracy OGRZEWANIE
jest aktywny

Odblokuj panel sterowania.

Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone
zostało na twardym i równym podłożu.

Wymień lampę. Urządzenie działa tylko
z zastosowaniem energooszczędnych żarówek.
Żarówki dostępne są u autoryzowanego
sprzedawcy.

Czujnik „Tip over” zablokował się w pozycji
OFF. Potrząśnij urządzeniem by odblokować
czujnik. Jeśli problem nie ustępuje skontaktuj
się z autoryzowanym serwisem.

Wyłącz urządzenie i odczekaj 30 minut do
momentu, kiedy zresetowanie ustawień
urządzenia. Należy powtórzyć jeśli kilkukrotnie
jeśli ta czynność nie przywraca urządzenia
do pracy. Jeśli problem nie ustępuje
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Włącz urządzenie za pomocą panelu
sterowania lub pilota zdalnego sterowania.

Jeśli kontrolki na panelu sterowania migają
w kolorze pomarańczowym występuje
problem w układzie zasilania.
Wyłącz urządzenie i odczekaj 30 min.
do zresetowania ustawień urządzenia.
Jeśli problem nie ustępuję skontaktuj
się z autoryzowanym serwisem.

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Funkcja pracy w trybie EKONOMICZNYM
działa tylko w momencie jeśli tryb pracy
OGRZEWANIE nie jest włączony

ROZWIĄZANIE

Włączona jest blokada panelu
sterowania

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
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Przyciski są zablokowane

PRZYCZYNA

Rozwiązywanie problemów
PROBLEM
Funkcja pracy w trybie
EKONOMICZNYM
nieaktywna (Na panelu
sterowania zielona
kontrolka nie świeci
się)

Pomarańczowe
kontrolki na panelu
sterowania migają

K

Dane techniczne

Lampa nie działa

Panel sterowania nie
działa

CMY

Numer modelu: EPH2960
MOC: 2960W 220–240V AC~50/60HZ
MOC GRZANIA: 1480W/2960W
DŁUGOŚĆ KABLA: 5M LUB JAK NA OPAKOWANIU
WAGA BRUTTO: 26,6KG
WAGA NETTO: 21,5KG
WYMIAR PORDUKTU: 50CM PODSTAWA & GRZEJNIK 152CM

Produkt posiada certyfikat odporności na
warunki atmosferyczne na poziomie IP 55.
Grzejnik Warmwatcher został zaprojektowany tak by był odporny na obfity desz.
Zaleca się nałożenie na urządzenie pokrowca w okresie, kiedy nie jest przez
dłuższy czas używany. Jeśli pokrowiec nie
znajduje się w zestawie — należy zapytać
sprzedawcę.
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Uszkodzenie elementów
grzewczych/Aktywna funkcja
zabezpieczenia przed
przegrzaniem

Przewód zasilania jest
uszkodzony

Grzejnik jest umieszczony na
nieodpowiednim podłożu

Aktywny czujnik „Tip over”

Aktywna funkcja zabezpieczenia
przed przegrzaniem

Brak zasilania

Urządzenie jest wyłączone

By upewnić się, że doszło do uszkodzenia
elementów grzewczych postępuj zgodnie
z poniższymi wskazówkami.
1. Jeden z elementów grzewczych
jest uszkodzony i wymaga wymiany.
2. Jeśli dwa elementy grzewcze nie działają
wciśnij przyciski regulujące moc pracy
grzejnika (ON/HIGH/MED/OFF). Upewnij się,
że przyciski regulacji nie zablokowały się.
3. Jeśli elementy grzewcze nadal nie działają
— sprawdź czy żaden z elementów nie
nabiera koloru pomarańczowego. Jeśli
urządzenie nie nagrzewa się, wyłącz je
i odczekaj 30 min. do czasu, aż wszystkie
ustawienia zresetują się.
Jeśli problem nie ustępuję skontaktuj się
z autoryzowanym serwisem. Warmwatcher
działa tylko z zastosowaniem specjalnych
elementów grzewczych wykonanych
z włókien węglowych, które dostępne
są u autoryzowanego dystrybutora.

Oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu
celem wymiany przewodu zasilającego.

Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone
zostało na twardym i równym podłożu.

Czujnik „Tip over” zablokował się w pozycji
OFF. Potrząśnij urządzeniem by odblokować
czujnik. Jeśli problem nie ustępuje skontaktuj
się z autoryzowanym serwisem.

Wyłącz urządzenie i odczekaj 30 minut do
momentu, kiedy urządzenie zresetuje
ustawienia. Należy powtórzyć jeśli kilkukrotnie
jeśli ta czynność nie przywraca urządzenia do
pracy. Jeśli problem nie ustępuje skontaktuj
się z autoryzowanym serwisem.

Sprawdź czy wtyczka została podłączona do
gniazda, podłącz urządzenie do źródła
zasialania.

Włącz urządzenie.

ROZWIĄZANIE

Wyczerpana bateria

PRZYCZYNA

Rozwiązywanie problemów
PROBLEM
Grzejnik nie działa.
Lampka sygnalizująca
AKTYWNY TRYB
PRACY na panelu
sterowanie nie świeci
się.

Elementy grzewcze
nie nagrzewają się
(Na panelu sterowania
wskaźnik pracy
urządzenia w TRYBIE
GRZANIA jest aktywny,
jednakże elementy
grzewcze są zimne)

Pilot zdalnego
sterowania nie działa

Upewnij się, że pilot wysyła sygnał (czerwony
wskaźnik). Jeśli pilot jest nieaktywny należy
wymienić baterie (CR2025).
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2 x długa owalna
podkładka

Zawartość opakowania

2 x owalna
podkładka

1 x główny element

1 x pilot zdalnego sterowania

1 x wodoodporny
pokrowiec

12 x okrągłych
nakładek

8 x śruba

1 x instrukcja obsługi

1 x Lampa CFL lub LED
(wewnątrz osłony)

4 x nakrętka
motylkowa

2 x osłona elemntu podstawy

2 x element podstawu z 2 kółkami
do przemieszczania urządzenia

Element grzewczy wykonany
z włókna węglowego

Kółka do umieszczenia
w podstawie

Przednia kratka ochronna

Dostępne od producenta

Lampa CFL lub LED

Panel sterowania

Akcersoria i części wymienne

1 x wodoodporny
pokrowiec

3

1.
2.
3.

4.
5.

Osłona
i podstawa lampy

Pilot zdalnego
sterowania (bez baterii)

Czyszczenie i konserwacja

Zestaw do montażu

Elementy podstawy znajdują się w opakowaniu
pod głównym elementem grzewczym

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub zmianą elementów grzewczych należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i odczekać aż ostygnie.
Do czyszczenia urządzenia użyć suchej ściereczki. Należy nią oczyścić urządzenie z kurzu.
Jeśli grzejnik jest bardzo brudny należy użyć wilgotnej ściereczki, a następnie przetrzeć
urządzenie do sucha. Nie używać żadnych silnych środków czyszczący, które mogą
uszkodzić urządzenie.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy umyć je i założyć pokrowiec,
który w zależności od modelu urządzenia znajduje się w zestawie.
Jeśli reflektor aluminiowy jest bardzo brudny użyć wilgotnej ściereczki i wytrzeć do sucha.
Nie używać silnych środków czyszczących. Brudny reflektor zmniejsza moc grzania
urządzenia.

Montaż podstawy

Połącz dwa elementy podstawy (L), upewnij się,
że śruby są odpowiednio umieszczone i wraz
z podkładką dokręć śruby. (E × 4 + C × 4).
Odwróć podstawę do góry nogami i ostrożnie
przymocuj metalowe nakładki (B × 2) z nakrętkami motylkowymi i nakładkami (D × 4 + C × 4).
Nałóż na podstawę dwie osłony (I × 2). Jeden
z elementów posiada wcięcie na kółka zamieszczone w podstawie.
Nasuń bazę na 4 śruby, które znajdują się
w podstawie głownego elementu grzejnika
(F). Delikatnie zaciśnij metalowe nakładki (A × 2)
używając nakrętek motylkowych i nakładek
(D × 4+C × 4)

Ułóż główny element grzejnika na opakowaniu celem łatwego montażu podstawy.

1.

2.

3.

4.
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Pilot zdalnego sterowania

Włączenie trybu pracy
EKONOMICZNY

Włącznik elementu grzewczego
ON/OFF

Zasięg pilota zdalengo sterowania wynosi 4 metry na otwartej przestrzeni.
Regulacja MOCY GRZANIA
Wysokie/Niskie

Włącznik LAMPY

Pilot posiada wmontowany magnes, który umożliwia przytwierdzenie go do obudowy
urządzenia lub innych metalowych powierzchni tj.blat baru, lodówka.

Blokada panelu sterowania

Blokada panelu sterowania uniemożliwia ingerencję niepożądanych osób w zmianę ustawień
pracy grzejnika.

Blokowanie
1. Wciśnąć przycisk 1 i przytrzymaj
2. Następnie wciśnąć przycisk 2
3. Przytrzymać
wciśnięte
dwa
przyciski
równocześnie, aż do momentu usłyszenia 5
krotnego sygnału dźwiękowego.

Jeśli przypadkowo zostanie wyłączona lampa,
należy wcisnąć ponownie przycisk 1, wówczas
lampa zostanie włączona ponownie.

Odblokowanie
Powtórzyć czynności „blokowania” panelu
sterowania.
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Panel sterowania

Wskaźnik pracy w trybie
EKONOMICZNYM

Wskażnik pracy lewego
elementu grzewczego

Czujnik ruchu PIR

Kąt 1800

Promień 4 m

Wskaźnik pracy ON
Wskażnik pracy DWÓCH
elementów grzewczych
Wskaźnik pracy PRAWEGO
elementu grzewczego
Włącznik pracy w trybie
EKONOMICZNYM
Włącznik LAMPY

Regulacja mocy grzania
NISKIE/WYSOKIE
Włącznik elementów grzewczych
ON/OFF

Aktywacja czujnika ruchu PIR oznacza, że czujnik zamieszczony na grzejniku monitoruje pole
w promieniu 4 metrów i w wypadku braku ruchu przez więcej niż 4 minuty grzejnik wyłącza się.
Czujnik PIR nie monitoruje światła.
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Upewnij się, że kółka w podstawie i schowek na kabel w głównej części
grzejnika znajdują się po tej samej stronie. Jeśli wycięcie w podstawie
znajduje się nie po tej samej stronie co kółka, urządzenie
nie będzie możliwe do przemieszczenia z ich pomocą.

Wymiana

Nakłdaki i nakrętki motylkowe

Instalacja

Instalacja lampy i jej wymiana

A Usuń opakowanie ochraniające z urządzenia i wyjmij lampę. Ostrożnie przykręć
ją do głównego elementu grzejnika.
Chwyć tylko za osłonę lampy, a nie samą
żarówkę.
B Ostrożnie wciśnij osłonę lampy w podstawę, aż do momentu odgłosu kliknięcia sygnalizującego zamieszczenie osłony
w podstawie.

A Umieść płaski śrubokręt w szczelinach
znajdujących się na dolnej krawędzi osłony. Zdecydowanym ruchem ręki wypchnij
osłonę ku górze.
B Odkręć niedziałającą lampę i ponownie
przeprowadź montaż nowej lampy zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi
w instrukcji obsługi. Zastosuj tylko i wyłącznie lampę zamówioną od autoryzowanego sprzedawcy.
C Delikatnie zamieść osłonę lampy na górnej części elementu grzejnika i delikatnie
wciśnij ją w podstawę aż do momentu odgłosu kliknięcia.
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Ustawiając urządzenie miej na uwadze
zalecaną odległość
od innych przedmiotów

Ostrożnie przykręć ponownie tylną obudowę.
Upewnij się, że gumowa uszczelka została
zamieszczona poprawnie.

Wymień baterię CR2025

Odkręć tylną obudowę pilota

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

Zasady przemieszczania urządzenia
Przemieszczaj urządzenie
za pomocą uchwytu
na tylnej ściance.

Upewnij się, że urządzenie
jest odłączone od źródła zaislania
przed jego przemieszczeniem.
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Brak tlumaczenia

Wbudowana lampa
Energooszczędna żarówka
40W CFL. Obudowa odporna
na wysoką temperaturę
wytwarzaną przez grzejnik.

Czujnik ruchu PIR
Auto-wyłączanie po 4 minutach
jeśli nie wyczuje ruchu
w promieniu 4 metrów.
Panel sterowania

Element grzewczy
wytwarzający
fale podczerwieni
Technologia włókien
węglowych

Przednia kratka
Osłona elementu grzejnego.
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Osłona lampy
Nie przemieszczać
urządzenia chwytając
za lampę, gdyż może dojść
do uszkodzenia grzejnika
co wpływa na uniweżnienie
gwarancji.

Włącznik ON/OFF
Ustawienie włącznika
w pozycji ON umożliwia
zmianę ustawień na panelu
sterowania lub za pomocą
pilota zdalnego sterowania.

Uchwyt
Przemieszczać urządzenie
tylko i wyłącznie za pomocą
uchwytu

Czujnik „Tip over”
Natychmiastowe wyłączenie
urządzenia w przypadku
przewrócenia.

Pojemnik na przewód zasilający
oraz tabliczka znamionowa

Kółka do
przemieszczania

